CONTRACT CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. ................. din data de ...................
Părțile contractante:
AGENTIA MEGA TRAVEL , prin reprezentant legal .........................
in calitate de
....................... ......................... , titulara a Licentei nr.638/17.01.2019 prin operatorul economic
S.C.EURO TRAVEL S.R.L. cu sediul in Mun. Piatra Neamt Pta. Stefan cel Mare nr.18,
inregistrata ORC sub nr. J27/108/2007,CUI 20744846, si calatorul/reprezentantul calatorului,
domnul/doamna . . . . . . . . . ...................................., identificat cu..................., telefon mobil . . . . . . . . . ., email . . . . . . . . . ., au convenit la incheierea prezentului contract

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului il constituie:

1.1.1. Vanzarea de catre AGENTIE, in calitate de agentie de turism Organizatoare, a pachetului
de servicii de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, Bonul de
comanda, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
1.2. Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, cat si precizarea calitatii AGENTIA in
relatia cu calatorul (agentie de turism Organizatoare sau Intermediara) se regasesc in Bonul de
comanda, parte integranta a prezentului contract.
NUME TITULAR

C.I.:

TELEFON

ADRESA:

PRET TOTAL

STATUS:

AVANS :

CHIT.NR.:

REST PLATA :

DATA SCADENTA A PLATII:

NUME TURISTI
SERVICII

□ Doresc sa inchei asigurare storno
□ Doresc sa inchei asigurare medicala

□ Nu doresc sa inchei asigurare storno
□ Nu doresc sa inchei asigurare storno

1

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI
2.1.Contractul se incheie, dupa caz, in momentul semnarii lui sau a Bonului de comanda, care
este parte integranta a contractului, de catre calator , prin acceptarea conditiilor contractuale de
servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace
electronice in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau
tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de
servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de
rezervare din partea altor prestatori..
Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie, in cazul celor
achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:
a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe
adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
b) Exprimarea acordului verbal, in cadrul conversatiei telefonice purtate de catre calator cu un
reprezentant al Agentiei, cu conditia ca conversatia telefonica sa fie inregistrata, iar calatorul a
fost de acord cu inregistrarea conversatiei telefonice;
c) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de
calatorie in baza facturii emise de Agentie;
2.2. Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agentia poate solicita un avans de
pana la 90 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de
data la care calatorul solicita serviciile.
2.3. In cazul in care, cu acordul calatorului, prezentul contract este pus integral la dispozitia
acestuia sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de
comunicare electronica (e-mail, fax etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata
indeplinita prin inscrierea acestei informatii in Bonul de comanda, oricare dintre documentele de
calatorie sau documentele fiscale furnizate calatorului de Agentie, nefiind necesara incheierea in
forma scrisa pe suport hartie a contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
2.4. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii
de calatorie inscris in documentele de calatorie.
III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
3.1. Pretul total al pachetului este de . . . . . . . . . ., inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si
alte costuri suplimentare suportate de Agentie. Daca pretul nu este specificat in prezentul
contract, atunci acesta este specificat in Bonul de comanda, alte documente de calatorie,
cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de
comunicare electronica si/sau pe factura.
3.2. Modalitati de plata:
La incheierea contractului Agentia poate solicita plata unui avans din pretul stabilit sau, dupa
caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie, dupa cum urmeaza:
3.5. Termene de plata oferta STANDARD
..............din pretul pachetului turistic - la inscriere;
.............. din pretul pachetului turistic ......................................
............... din pretul pachetului turistic - cu.............................zile inaintea plecarii.
3.6. Termene de plata oferta EARLY BOOKING
.................................din pretul pachetului turistic - la inscriere;
.................................din pretul pachetului turistic - la termenul limita al pragului Early Booking
aplicat la inscriere;
............................... din pretul pachetului turistic - cu.............. inaintea plecarii.
Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile,
cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi
conditiile ofertei sau ale programului turistic.
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3.7. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură
monedă, in valuta specificata in contract sau in RON in ziua emiterii facturi, conform art. 290
alin 2 Cod Fiscal.
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI
4.1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de
inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat
calatorul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.
In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de
inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie,
modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, sau daca nu se pot indeplini
cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a
informa calatorul cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii calatoriei.
In cazurile prevazute la pct. 4.3 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite
calatorului sa decida inceperea calatoriei.
4.2. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz,
aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului.
Majorarile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel
putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor
legate de:
(a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de
energie;
(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract,
impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele
turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si
aeroporturi; sau
(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite calatorului o notificare
clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un
calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.
4.3. Agentia este raspunzatoare de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul
privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate
de Agentie sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se
datoreaza calatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari
pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara
a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul
mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau
reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de
ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru
prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de
bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor
normative specifice;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea
serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un
caracter imprevizibil si inevitabil.
4.4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare
electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile inainte de data
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plecarii, urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele
stipulate in Bonul de comanda:
a) ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale
legaturilor de transport si ale sosirii;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei
locale a organizatorului si/sau a intermediarului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de
urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a intermediarului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea
unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
4.5. Agentia Organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor
serviciilor de calatorie incluse in prezentul Contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul
in care calatorul se afla in dificultate. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri
nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui
eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu
il puteau prevedea sau evita, in special prin:
(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si
asistenta consulara; si
(b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si
sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.
Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul
in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria
neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de Agentia.
4.6. Agentia este obligata sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in
conformitate cu p. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.
4.7. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum
s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator,
servicii alternative
4.8. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea
hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi
zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice
pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau
reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta
propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri
suplimentare.
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI
5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele
care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei persoane
care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu
obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii
pachetului. In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata
(cedentul), persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) si Agentie (debitor cedat)
urmeaza a se incheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de
calatorie contractat si transferat. Responsabilitatea incheierii contractului de transfer (cesiune)
revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (debitorului cedat).
Calatorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii
este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor,
tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer
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5.2. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea
instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap. IV pct.
4.1. al doilea paragraf din prezentul contract sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in
cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.3 lit. b) si c), hotararea sa de a opta
pentru:
(a) sa accepte modificarea propusa; sau
(b) sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare.
In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din
prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform
noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest
tip.
5.3. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari
in conditiile cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract, se considera ca toate
modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate
modificarilor de acest tip.
5.4. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul 5.2. lit. b) sau
Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau
superioara, propusa de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propusa de Agentie, cu
rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete
de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii de calatorie;
c) sa i se ramburseze toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri
nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului;
5.5. In cazul situatiei mentionate la p. 5.4 lit. c), calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o
despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor in baza prevederilor
prezentului contract sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea
prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat
numarul minim stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea
contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai
mult de sase zile;
(ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre
doua si sase zile;
(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai
putin de doua zile;
b) Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare
astfel cum sunt prevazute la cap. IV pct. 4.3 lit. b)-c) si instiinteaza calatorul cu privire la
incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului;
c) anularea s-a facut din vina calatorului.
5.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte,
contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa
despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu
exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la
maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
5.7. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat,
responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in
limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.
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Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre
servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea
penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
5.8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de
salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de
la Agentie.
5.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate,
precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de
tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza
de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de
trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.10. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte
din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de
legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
5.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor
formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele
calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a
indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea
site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa
cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in
sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui
sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea
fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii
efectuarii calatoriei
5.12. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru
reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
5.13. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania,
calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor : cazarea se face la ora
18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe
documentele de calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.).
Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la
orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.
5.14. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa
respecte programul de acordare a serviciilor: de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel
mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la
ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de
cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau
neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina
exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie
anuntata in prealabil.
5.15. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de
criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta
numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod
expres acest aspect.
5.16. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori,
conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost
achitate
serviciile.
5.17. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din
dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de
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eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui
alineat.
5.18. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors,
precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat.
Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor
privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
5.19. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de
servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac
cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste
cheltuieli.
VI. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI, DELIMITAREA RASPUNDERII
6.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:
6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:
6.1.1.1.Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD
a) 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 89 zile - 60 zile inaintea
plecarii;
b) 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile
inaintea plecarii;
c) 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile – 7 zile inaintea
plecarii;
d) 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 7 zile inaintea
plecarii.
6.1.1.2.Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING
a) 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face din momentul confirmarii rezervarii
si pana cu 60 zile inaintea plecarii;
b) 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile – 30 zile
inaintea plecarii;
c) 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile – 7 zile inaintea
plecarii;
d) 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 7 zile inaintea
plecarii
6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate
cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de
anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de
Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de
rezervari Dertour si TUI etc). Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si
eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea
contractului.
6.1.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si
asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul
Agentiei care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor.
Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o
alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania
aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al
Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme
comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului
7

la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr.
1.912/2006.
Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in
competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand
contractul
intre pasager si transportator.
In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt
considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.
6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat
un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în
scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept,
iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea
penalizărilor prevăzute la p. 6.1. din prezentul contract.
6.3. Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va
face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul
organizației sindicale.
6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de
servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și
cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b)
sau c) se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de
plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în
vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a
părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice la
Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în
considerare.
6.7. Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din
contract.
6.8. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol
public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene
stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se
consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.
6.9. Toate sumele menționate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 și 6.5 din prezentul contract, se vor reține de
către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a
fi necesară intervenția instanțelor de judecată.
VII. Sesizari si Reclamații
7.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de
a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate,
legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât
reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,
restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agenției:
Telefon:……………………………..
Fax: ………………………………..
e-mail: ……………………………….
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7.2. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea
sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va
depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la
încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice
turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.
VIII. Asigurări
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității
sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE
GROUP S.A. cu sediul în Piatra Neamt. Polița de asigurare seria I nr. 51006 valabilă de la data
de 01.01.2019 pana la data de 31.12.2019.
8.2 Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere
taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de
accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de
asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de
asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea
eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa în agenție despre cazurile acoperite
de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat
pachetul de servicii turistice, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.
8.3. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de
asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între turist
și asigurator.
Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;
c) oferte ale Agenției puse la dispoziția turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.
1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt următoarele:
2. b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;
3. c) oferte ale Agenției puse la dispoziția turistului, în format tipărit a) voucherul, biletul de
odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
4. sau pe suport electronic.
9.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
9.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile
prezentului contract și cu respectarea prevederilor Legii 277/2017 respectiv ale Ordonanței
Guvernului nr.2/2018 , nr. 26/2017 si nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a
pachetelor de servicii turistice, republicată.
9.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către
organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale
acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
9.4. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de
comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Legii 277/2017
respectiv ale Ordonanței Guvernului nr.2/2018, nr. 26/2017 si nr.107/1999.
Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în
cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și
luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii
turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.
puteti accesa site-ul……………………………..
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IX. Dispozitii finale
12.1. Orice litigiu nascut din, sau in legatura cu acesti Termeni si Conditii va fi solutionat pe cale
amiabila. In cazul in care acest lucru nu va fi posibil se va apela la instantele judecatoresti,
competenta revenind instantei din raza teritoriala a municipiului Piatra Neamt.
12.2. Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului prevazute de Termeni si Conditii, precum si
toate efectele juridice pe care le produc vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea
romana in vigoare. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
AGENTIA DE TURISM
MEGA TRAVEL
prin
SC EURO TRAVEL SRL
Reprezentant Nume Prenume
…………………………………
FUNCTIA
………………………
Semnatura si stampila

TURIST
Nume Prenume (persoana fizica)
Semnatura
………………….
Denumire (persoana juridica)
………………………………….
Reprezentant Nume Prenume
Semnatura si stampila
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